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Адреса

Стартова ціна оренди

Частина приміщення

Частина приміщення адміністративної будівлі 
площею 1,5 м², що перебуває на балансі Управління 
забезпечення Оперативно-рятувальної служби 
цивільного захисту ДСНС України.

м. Київ, вул. Олеся 
Гончара, 55-А

23,57 грн

Дата аукціону
14.04.2021

Строк оренди
2 роки 11 місяців

Взяти участь в аукціоні

https://prozorro.sale/auction/UA-PS-2021-03-25-000034-3


Адреса Дата аукціону

Стартова ціна оренди Строк оренди

Приміщення в аеропорту «Бориспіль»

Частина приміщення будівлі паркінгу площею 2 м², 
яка перебуває на балансі ДП МА «Бориспіль».

Київська обл., Міжнародний
аеропорт «Бориспіль»

14.04.2021

263,82 грн 5 років

Взяти участь в аукціоні

https://prozorro.sale/auction/UA-PS-2021-03-22-000057-1


Адреса Дата аукціону

Стартова ціна оренди Строк оренди

Приміщення

Приміщення загальною площею 47,90 м² на 2 поверсі 
адміністративної будівлі та перебуває на балансі ГУ 
Національної поліції у м. Києві.

м. Київ, вул. 
Володимирська, 15

14.04.2021

6 024,73 грн 5 років

Взяти участь в аукціоні

https://prozorro.sale/auction/UA-PS-2021-03-23-000040-3


Адреса Дата аукціону

Стартова ціна оренди Строк оренди

Будівля

Будівля колишнього навчального корпусу площею
859 м².

м. Чернігів, вул. Гонча, 25 14.04.2021

25 242,07 грн 5 років

Взяти участь в аукціоні

https://prozorro.sale/auction/UA-PS-2021-03-16-000068-1


Адреса Дата аукціону

Стартова ціна оренди Строк оренди

Приміщення

Приміщення 1 поверху в будівлі гуртожитку площею
173,60 м², які перебувають на балансі ДП «Морський
торговельний порт «Чорноморськ». 

Одеська обл., м. Чорноморськ, 
вул. Паркова, 20-А

15.04.2021

23 365,92 грн 5 років

Взяти участь в аукціоні

https://prozorro.sale/auction/UA-PS-2021-03-25-000130-1


Дата аукціону

Строк оренди

Приміщення

Приміщення площею 350 м², на 1 поверсі редакційно-
видавничого корпусу, що перебуває на балансі
державного видавництва "Преса України" 
Державного управління справами.

16.04.2021
Адреса
м. Київ, проспект Перемоги, 
50

Стартова ціна оренди
896,84 грн 5 років

Взяти участь в аукціоні

https://prozorro.sale/auction/UA-PS-2021-03-26-000046-3


Адреса Дата аукціону

Стартова ціна оренди Строк оренди

Приміщення в аеропорту «Бориспіль»

Частина приміщення будівлі паркінгу площею 15 м², 
яка перебуває на балансі ДП МА «Бориспіль».

Київська обл., Міжнародний
аеропорт «Бориспіль»

16.04.2021

1 978,61 грн 5 років

Взяти участь в аукціоні

https://prozorro.sale/auction/UA-PS-2021-03-22-000043-3


Адреса Дата аукціону

Стартова ціна оренди Строк оренди

Приміщення

Приміщень площею 91,2 м², які перебувають на 
балансі Державного видавництва «Преса України».

м. Київ, проспект 
Перемоги, 50

19.04.2021

233,69 грн 5 років

Взяти участь в аукціоні

https://prozorro.sale/auction/UA-PS-2021-03-29-000063-3


Адреса Дата аукціону

Стартова ціна оренди Строк оренди

Приміщення

Частини приміщення будівлі "Паркінг (блок Б)" 
площею 6 м², яке перебуває на балансі ДП МА 
«Бориспіль».

Київська обл., Міжнародний
аеропорт "Бориспіль"

19.04.2021

791,45 грн 5 років

Взяти участь в аукціоні

https://prozorro.sale/auction/UA-PS-2021-03-23-000037-1


Адреса Дата аукціону

Стартова ціна оренди Строк оренди

Приміщення промислового призначення

Будівля загального промислового призначення 
площею 1020 м², що перебуває на балансі ДП 
"Виробниче об'єднання Південний машинобудівний 
завод ім. О. М. Макарова"

м. Дніпро, вул. Криворізька, 1 20.04.2021

191 197,91 грн 5 років

Взяти участь в аукціоні

https://prozorro.sale/auction/UA-PS-2021-03-26-000032-3


Адреса Дата аукціону

Стартова ціна оренди Строк оренди

Приміщення в аеропорту «Бориспіль»

Частина приміщення будівлі паркінгу площею 4 м², 
яке перебуває на балансі ДП МА «Бориспіль».

Київська обл., Міжнародний
аеропорт «Бориспіль»

20.04.2021

527,63  грн 5 років

Взяти участь в аукціоні

https://prozorro.sale/auction/UA-PS-2021-03-23-000022-3


Адреса Дата аукціону

Стартова ціна оренди Строк оренди

Приміщення в аеропорту «Бориспіль»

Частина приміщення будівлі паркінгу площею 18 м², 
яке перебуває на балансі ДП МА «Бориспіль».

Київська обл., Міжнародний
аеропорт «Бориспіль»

21.04.2021

2 374,34  грн 5 років

Взяти участь в аукціоні

https://prozorro.sale/auction/UA-PS-2021-03-24-000001-1


Адреса Дата аукціону

Стартова ціна оренди Строк оренди

Вбудоване приміщення

Вбудоване приміщення площею 672,3 м², що 
перебуває на балансі Дніпровської митниці 
Держмитслужби.

Дніпропетровська обл., м. 
Покров, вул. Зонова, 20

21.04.2021

8 640,47 грн 5 років

Взяти участь в аукціоні

https://prozorro.sale/auction/UA-PS-2021-03-22-000040-3


Адреса Дата аукціону

Стартова ціна оренди Строк оренди

Приміщення будівлі пам’ятки архітектури

Приміщення пам’ятки архітектури 16 ст. Різницької 
башти загальною площею 63,1 м², що перебуває на 
балансі Національного історико - архітектурного 
заповідника «Кам’янець».

Хмельницька обл., м. 
Кам’янець-Подільський, вул. 
Вали, 5

22.04.2021

4 275  грн 5 років

Взяти участь в аукціоні

https://prozorro.sale/auction/UA-PS-2021-03-31-000050-1


Адреса

Стартова ціна оренди

Навіс

Навіс № 3 павільйону № 12 площею 1466,1 м², що 
перебуває на балансі Національного комплексу 
«Експоцентр України».

м. Київ, проспект Академіка
Глушкова, 1

55 238,75 грн

Дата аукціону
22.04.2021

Строк оренди
10 років

Взяти участь в аукціоні

https://prozorro.sale/auction/UA-PS-2021-03-26-000130-1


Адреса Дата аукціону

Стартова ціна оренди Строк оренди

Приміщення в аеропорту «Бориспіль»

Частина приміщення будівлі паркінгу площею 15 м², 
яке перебуває на балансі ДП МА «Бориспіль».

Київська обл., Міжнародний
аеропорт «Бориспіль»

22.04.2021

1 978,61  грн 5 років

Взяти участь в аукціоні

https://prozorro.sale/auction/UA-PS-2021-03-24-000007-3


Адреса Дата аукціону

Стартова ціна оренди Строк оренди

Приміщення

Приміщення ангару діагностики автомобільного
транспорту площею 228,6 м².

Полтавська обл., м. Кременчук, 
проїзд Ярославський, 9

23.04.2021

5 023,69 грн 5 років

Взяти участь в аукціоні

https://prozorro.sale/auction/UA-PS-2021-04-01-000087-3


Ми відкриті до співробітництва та 
спілкування

Прес-служба ФДМУ

(044) 200-30-33
press@spfu.gov.ua

ФДМУ

https://www.facebook.com/spfu.gov.ua
https://twitter.com/SPFUkraine?lang=uk

https://t.me/orenda_gov_ua

Інформаційні бюлетені аукціонів 
з оренди на сайті ФДМУ

http://bit.ly/3krg9Na



Більше аукціонів з оренди державного майна за посиланням: 

https://bit.ly/2PVdOQp  


	23a3f9a629782d154457ca60e7fc44de1706986486c2e5844c868615efa0f104.pdf
	8ef7295ca144090efb486ef6c5f44cd3a804b10cde200112d9f85e6f9ea565a9.pdf
	e49639628d48c944ccb054bed335e306ff4c75bc4d4e1a50f1b48fff03cbc8a1.pdf
	7a1d29d10dbb770a76020410f9dcc3e8fa89c1d2a37e6095d5d7181487aa723a.pdf
	e636ec6b3e3d5a3095b004f696caf14e3b376f096c68092fe66d6e7f30507899.pdf
	ec5bc172ce1af87a9d5c4d024c57a2f84b00ce892fd7caa19926260253cbd4b4.pdf
	95a5612da3f3652235ab0e870d5f1df6490426a3f520b93aed2f272682dcc1ee.pdf
	986747373275f91c62cf400ca755832d713e8de5eed42b75be53acbda773082e.pdf
	ffd6fb92bfe10f779dc6516ab030c42e472c345f216dd97648bc953c6863eb8a.pdf
	c9b373bf51dc802fd3ac6a60824a99067b36708bb9ba585e7bef3922c4d74ca1.pdf
	fba13f91290a164b42b19700e58fbfdffb7e6316cb5f44dcd813cf9acc288f68.pdf
	b7fe39cb26c4ff2d6da6a67c6125859b6b453918a6eb9bcaa93c189016ca0358.pdf

	fba13f91290a164b42b19700e58fbfdffb7e6316cb5f44dcd813cf9acc288f68.pdf
	b7fe39cb26c4ff2d6da6a67c6125859b6b453918a6eb9bcaa93c189016ca0358.pdf
	b7fe39cb26c4ff2d6da6a67c6125859b6b453918a6eb9bcaa93c189016ca0358.pdf
	705eff23e585fe1827ed8a6607e3ad100681b7b6ddf4da10d171a0713582bfcb.pdf
	2d7a34f96fa4bb49ff4c41c8c423a7eab751eede9a4e6b421e763942be8e786c.pdf
	38f46d78c41a57bb98d76bce86ad65f05eee60929645ed6b0961341503c1c86e.pdf
	7f81e0da91d8fecff367e3c4d8ff9ebbc25fb1c5c4e7c3977d062d831d0f84f1.pdf
	8176c4ab6efc8cf8293818ee2854607575d342303c638097a5967be8f5fe8a30.pdf






	fba13f91290a164b42b19700e58fbfdffb7e6316cb5f44dcd813cf9acc288f68.pdf
	b7fe39cb26c4ff2d6da6a67c6125859b6b453918a6eb9bcaa93c189016ca0358.pdf


	c9b373bf51dc802fd3ac6a60824a99067b36708bb9ba585e7bef3922c4d74ca1.pdf
	fba13f91290a164b42b19700e58fbfdffb7e6316cb5f44dcd813cf9acc288f68.pdf
	b7fe39cb26c4ff2d6da6a67c6125859b6b453918a6eb9bcaa93c189016ca0358.pdf



	ffd6fb92bfe10f779dc6516ab030c42e472c345f216dd97648bc953c6863eb8a.pdf
	c9b373bf51dc802fd3ac6a60824a99067b36708bb9ba585e7bef3922c4d74ca1.pdf
	fba13f91290a164b42b19700e58fbfdffb7e6316cb5f44dcd813cf9acc288f68.pdf
	b7fe39cb26c4ff2d6da6a67c6125859b6b453918a6eb9bcaa93c189016ca0358.pdf




	986747373275f91c62cf400ca755832d713e8de5eed42b75be53acbda773082e.pdf
	ffd6fb92bfe10f779dc6516ab030c42e472c345f216dd97648bc953c6863eb8a.pdf
	c9b373bf51dc802fd3ac6a60824a99067b36708bb9ba585e7bef3922c4d74ca1.pdf
	fba13f91290a164b42b19700e58fbfdffb7e6316cb5f44dcd813cf9acc288f68.pdf
	b7fe39cb26c4ff2d6da6a67c6125859b6b453918a6eb9bcaa93c189016ca0358.pdf





	95a5612da3f3652235ab0e870d5f1df6490426a3f520b93aed2f272682dcc1ee.pdf
	986747373275f91c62cf400ca755832d713e8de5eed42b75be53acbda773082e.pdf
	ffd6fb92bfe10f779dc6516ab030c42e472c345f216dd97648bc953c6863eb8a.pdf
	c9b373bf51dc802fd3ac6a60824a99067b36708bb9ba585e7bef3922c4d74ca1.pdf
	fba13f91290a164b42b19700e58fbfdffb7e6316cb5f44dcd813cf9acc288f68.pdf
	b7fe39cb26c4ff2d6da6a67c6125859b6b453918a6eb9bcaa93c189016ca0358.pdf





	95a5612da3f3652235ab0e870d5f1df6490426a3f520b93aed2f272682dcc1ee.pdf
	986747373275f91c62cf400ca755832d713e8de5eed42b75be53acbda773082e.pdf
	ffd6fb92bfe10f779dc6516ab030c42e472c345f216dd97648bc953c6863eb8a.pdf
	c9b373bf51dc802fd3ac6a60824a99067b36708bb9ba585e7bef3922c4d74ca1.pdf
	fba13f91290a164b42b19700e58fbfdffb7e6316cb5f44dcd813cf9acc288f68.pdf
	b7fe39cb26c4ff2d6da6a67c6125859b6b453918a6eb9bcaa93c189016ca0358.pdf






	ec5bc172ce1af87a9d5c4d024c57a2f84b00ce892fd7caa19926260253cbd4b4.pdf
	95a5612da3f3652235ab0e870d5f1df6490426a3f520b93aed2f272682dcc1ee.pdf
	986747373275f91c62cf400ca755832d713e8de5eed42b75be53acbda773082e.pdf
	ffd6fb92bfe10f779dc6516ab030c42e472c345f216dd97648bc953c6863eb8a.pdf
	c9b373bf51dc802fd3ac6a60824a99067b36708bb9ba585e7bef3922c4d74ca1.pdf
	fba13f91290a164b42b19700e58fbfdffb7e6316cb5f44dcd813cf9acc288f68.pdf
	b7fe39cb26c4ff2d6da6a67c6125859b6b453918a6eb9bcaa93c189016ca0358.pdf







	e636ec6b3e3d5a3095b004f696caf14e3b376f096c68092fe66d6e7f30507899.pdf
	ec5bc172ce1af87a9d5c4d024c57a2f84b00ce892fd7caa19926260253cbd4b4.pdf
	95a5612da3f3652235ab0e870d5f1df6490426a3f520b93aed2f272682dcc1ee.pdf
	986747373275f91c62cf400ca755832d713e8de5eed42b75be53acbda773082e.pdf
	ffd6fb92bfe10f779dc6516ab030c42e472c345f216dd97648bc953c6863eb8a.pdf
	c9b373bf51dc802fd3ac6a60824a99067b36708bb9ba585e7bef3922c4d74ca1.pdf
	fba13f91290a164b42b19700e58fbfdffb7e6316cb5f44dcd813cf9acc288f68.pdf
	b7fe39cb26c4ff2d6da6a67c6125859b6b453918a6eb9bcaa93c189016ca0358.pdf








	7a1d29d10dbb770a76020410f9dcc3e8fa89c1d2a37e6095d5d7181487aa723a.pdf
	e636ec6b3e3d5a3095b004f696caf14e3b376f096c68092fe66d6e7f30507899.pdf
	ec5bc172ce1af87a9d5c4d024c57a2f84b00ce892fd7caa19926260253cbd4b4.pdf
	95a5612da3f3652235ab0e870d5f1df6490426a3f520b93aed2f272682dcc1ee.pdf
	986747373275f91c62cf400ca755832d713e8de5eed42b75be53acbda773082e.pdf
	ffd6fb92bfe10f779dc6516ab030c42e472c345f216dd97648bc953c6863eb8a.pdf
	c9b373bf51dc802fd3ac6a60824a99067b36708bb9ba585e7bef3922c4d74ca1.pdf
	fba13f91290a164b42b19700e58fbfdffb7e6316cb5f44dcd813cf9acc288f68.pdf
	b7fe39cb26c4ff2d6da6a67c6125859b6b453918a6eb9bcaa93c189016ca0358.pdf







	e636ec6b3e3d5a3095b004f696caf14e3b376f096c68092fe66d6e7f30507899.pdf
	ec5bc172ce1af87a9d5c4d024c57a2f84b00ce892fd7caa19926260253cbd4b4.pdf
	95a5612da3f3652235ab0e870d5f1df6490426a3f520b93aed2f272682dcc1ee.pdf
	986747373275f91c62cf400ca755832d713e8de5eed42b75be53acbda773082e.pdf
	ffd6fb92bfe10f779dc6516ab030c42e472c345f216dd97648bc953c6863eb8a.pdf
	c9b373bf51dc802fd3ac6a60824a99067b36708bb9ba585e7bef3922c4d74ca1.pdf
	fba13f91290a164b42b19700e58fbfdffb7e6316cb5f44dcd813cf9acc288f68.pdf
	b7fe39cb26c4ff2d6da6a67c6125859b6b453918a6eb9bcaa93c189016ca0358.pdf









	e49639628d48c944ccb054bed335e306ff4c75bc4d4e1a50f1b48fff03cbc8a1.pdf

	8ef7295ca144090efb486ef6c5f44cd3a804b10cde200112d9f85e6f9ea565a9.pdf
	e49639628d48c944ccb054bed335e306ff4c75bc4d4e1a50f1b48fff03cbc8a1.pdf


	Презентация PowerPoint
	Слайд номер 1
	Слайд номер 2
	Слайд номер 3
	Слайд номер 4
	Слайд номер 5
	Слайд номер 6
	Слайд номер 7
	Слайд номер 8
	Слайд номер 9
	Слайд номер 10
	Ми відкриті до співробітництва та спілкування

	23a3f9a629782d154457ca60e7fc44de1706986486c2e5844c868615efa0f104.pdf

